
 
 

 
Persbericht  
 

Achmea verkoopt LTC Training aan NextSteps.nu 
 
Zeist/Zwolle, 3 oktober 2019 – Achmea en NextSteps.nu hebben overeenstemming bereikt over de 
overname van Leefstijl Trainingscentrum N.V. (LTC Training) door NextSteps.nu. De verkoop is 
ingegeven door de overtuiging dat gezonde groei en verdere ontwikkeling van LTC Training beter is 
gewaarborgd buiten Achmea.  
 
LTC Training is in het begin van de jaren negentig opgericht. Sinds enkele jaren zijn de aandelen 
volledig in handen van Achmea. De bestaande contractafspraken over de dienstverlening van LTC 
Training aan klanten van Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis (alledrie onderdeel van 
Achmea) gaan over naar NextSteps.nu. Hetzelfde geldt voor contractafspraken met partijen buiten 
Achmea.  
 
LTC Training is een landelijk opererende netwerkorganisatie met een kleine eigen staf en zo’n 45 
zelfstandige trainers/coaches. Zij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en het begeleiden van veranderingstrajecten binnen organisaties. 
Het werk van LTC Training vindt zijn oorsprong in het toepassen van kennis en kunde vanuit de 
volgende domeinen: groepsdynamica, veranderkunde, bedrijfskunde, haptonomie en systemisch 
werken. www.ltctraining.nl 
 
NextSteps.nu is onlangs opgericht. De eigenaren hebben een jarenlange band met LTC Training en 
haar gedachtegoed. www.nextsteps.nu 
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Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl  
 
 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 
medewerkers). Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, 
medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa €20 miljard aan 
premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt 
het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De vermogens-
beheerder Achmea Investment Management heeft ruim €142 miljard aan assets under management. Via onder 
meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal 
actief in vijf andere landen. www.achmea.nl 

http://www.ltctraining.nl/
http://www.nextsteps.nu/
mailto:marco.simmers@achmea.nl
mailto:hans.duine@achmea.nl

